
Nieuwsbrief april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober & november 2017 

 

      

 

 

 

Onderlinge wedstrijden 

 
Dit jaar werden er 4 onderlinge dressuur wedstrijden en 3 onderlinge springwedstrijden 

georganiseerd. Een zeer grote opkomst en de prachtige dagen maakten het tot een onwijs 

groot succes. Wij willen alle vrijwilligers die geholpen hebben deze dagen mogelijk te maken 

enorm bedanken voor hun goede inzet! Wij hopen er volgend jaar weer zo’n groot succes 

van te maken.   

 

 

Voltige wedstrijden 

 

Samen met de vereniging Avinia Staete, hebben we onze voltige dag gehouden. 

Het was een leuke dag waarbij we 's morgens eerst gezamenlijk begonnen met de 

verschillende dansoefeningen. 's Middags gingen de groepen bij verschillende instructies 

langs voor hun oefeningen te paard. Kirsten is met Tebine Solo gestart in Hasselt. 

Voor de instructeur weer een spannend moment, een nieuw paard voor de eerste keer mee 

op wedstrijd. Behalve de bloemen bij de ingang die blijkbaar konden bijten, deed het paard 

het verder goed en kon Kirsten haar plicht mooi laten zien.  

We zijn blij dat Tebine het zo goed doet en hopen volgend jaar 

met het team op haar te starten.  

Onderlinge voltige wedstrijd.  

Voor de eerste keer naar buiten, was zeker geslaagd en gezellig, 

wel jammer dat door paardenpech 2 teams niet konden starten. 

Maar doordat Thamara zo aardig was haar paard uit te lenen 

konden nog 3 meiden van het oudste team hun kunsten laten 

zien als Solo. De buitenwedstrijd was zeker voor herhaling 

vatbaar. Met De Woudruiters 3 nog naar Ermelo geweest,  dit 

was een leuke ervaring. 

We hebben een gastles gehad van Nienke de Wolff over hoe de 

kür mooier en sierlijker kon op de gekozen muziek. Het was een 

leuke les met veel tips waar we weer verder mee kunnen. 

[ingezonden door: Wim Bessembinders] 
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Ponykamp 

 
In het weekend van 7, 8 & 9 juli was het weer zover, onze jaarlijkse ponykamp. Dit jaar was 

het thema: “Cowboy’s & Indianen”. Op vrijdag werd iedereen in verkleedkleren ontvangen 

en nadat de bedden waren opgemaakt gingen we naar het kampvuur, hier hebben we 

gezellig lekker warm omheen gezeten en marshmallows gegeten. Na een slapeloze nacht zijn 

we zaterdag tegen 06:00 uur opgestaan en hebben we lekker ontbeten waarna we gingen 

paardrijden, voltigeren, knutselen en een spel spelen. Na deze drukke ochtend en na de 

lunch gingen we richting het zwembad. Hier hebben de kinderen heerlijk af kunnen koelen 

en gezellig gezwommen. Weer teruggekeerd naar de manege kregen we heerlijke frietjes 

met een kroket of frikandel naar keuze. ’s Avonds werden de kinderen in groepjes verdeeld 

en gingen ze per groepje elk een manege paard/pony of eigen pony pimpen tijdens “Pimp 

my pony”. Na deze zeer lange dag gingen we zaterdagnacht weer een poging doen om te 

slapen. Op zondag stonden 

we tegen 07:30 op om te gaan 

ontbijten. Hierna volgde 

weer het paardrijden, 

knutselen en een spel spelen. 

Nadat de paarden weer op 

stal stonden en alles was 

opgeruimd gingen we weer 

om de tafel om te lunchen, dit 

keer een broodje 

knakworst. Hierna werden de 

oorkondes uitgedeeld onder 

het genot van een ijsje. 

  

                         Wij kijken terug op een zeeeeeer geslaagd ponykamp 2017!!!!! 

 

Veranderingen manege paarden/pony’s 

 
Helaas is ontdekt dat Lady geen geschikte manege pony was. Ze bokte heel veel en daarom 

is na enige tijd van proberen toch besloten om afscheid te nemen van Lady. 

Ook is Kimberley na jaren van trouwe dienst verhuist. Kimberley werd een dagje ouder en 

kon het lopen in de lessen niet meer goed aan, daarom is besloten dat Kimberley beter af 

was bij een particuliere eigenaar om rustig aan te gaan doen.  

 

 

Omdat Kimberley vervangen moest 

worden hadden we al een tijd een 

nieuw paard op proef. Elmut Lottie is 

onze nieuwe aanwinst. Een zwart braaf 

paard, wij hopen hier weer net zulke 

mooie lange vertrouwde jaren mee te 

hebben als met Kimberley.  

 

[Elmut Lottie]                 [Kimberley] 
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Clubkampioenen 2017  

    

 
Dressuur eigen paarden/pony’s  

 

1. Jasmine Haaijer met Nando 

2. Jolette van de Stolpe met Larko 

3. Kelsey Foederer met No Fear 

 

 

 

 

 

  Dressuur manege paarden/pony’s  

 

1. Marlies Kroon met Sam 

2. Jennifer Tulp met Sproet 

3. Vera de Roo met Elmut Lottie 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

Springen eigen/manege paarden/pony’s 

 

1. Christie Koopman met Lady Donja 

2. Corien Ras met Lord Fox 

3. Kirsten Schenkel met Mitch 
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Nieuwe buitenbakken en outdoor wedstrijden 

 

 
In april 2017 is de manege flink uit gaan breiden.  

Voor de manege zijn 3 prachtige buitenbakken gerealiseerd. Twee bakken van 20 meter bij 

40 meter en één bak van 20 meter bij 60 meter. Eerst werd geprobeerd wedstrijden te rijden 

op natuurbodem maar na de eerste outdoor wedstrijd kwamen wij tot de conclusie dat de 

bakken te zwaar waren om in te rijden. Wij hebben  daarom besloten de bodem te laten 

verbeteren door de Firma: Klaas Meijer, de bodems waren hierna aanzienlijk verbeterd. Er 

zijn maar liefst 5 succesvolle outdoor wedstrijden georganiseerd. Wij kijken hier met een 

goed gevoel op terug en verheugen ons op het outdoor seizoen 2018. 

 

Vrijwilligers 

 
Zonder vrijwilligers kunnen wij geen wedstrijden of activiteiten organiseren. Wij kunnen 

daarom niet vaak genoeg roepen hoe dankbaar wij onze vrijwilligers zijn.  Wil jij graag 

vrijwilliger worden dan kun je contact opnemen met Joke Foederer: 

secretariaat@woudruiters.nl 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUIM OMHOOG VOOR ONZE VRIJWILLIGERS!!! 
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Halloween 

 
Zaterdag 4 november jl. organiseerde de activiteiten commissie weer de jaarlijkse Halloween 

spooktocht. Dit jaar was de tocht maar liefst meer dan 5 kilometer. Vele spoken en enge 

griezels zorgden ervoor dat het een echt horror spooktocht werd.  

 

  

 

 

 

 

 

11e Editie Faber Dressuur Competitie Vlagtwedde 

 
Dit jaar ging alweer de 11e editie van de Dressuur Competitie van start. Hierin werden de 

klassen B t/m ZZ-Licht verreden. Het derde weekend op Zaterdag 25 november was de 

jaarlijkse showavond, “Masterclass” werd verreden door 3 springers. 

De winnaar sprong 1.80 meter. 

 

1e plaats  Thomas Gangl 

2e plaats  Christoff Gangl 

3e plaats  Esmee Manning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij kijken met veel plezier terug naar deze competitie en 

verheugen ons alweer op volgend jaar. Wij willen alle vrijwilligers 

enorm bedanken voor hun goede inzet! 
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Ruiterbewijs 

 
We willen graag binnenkort de mogelijkheid bieden dat je bij ons je de opleiding kunt volgen 

voor het ruiterbewijs . Via deze weg en via de intekenlijst die op het mededelingen bord 

hangt kunnen we bij voldoende deelname een cursus gaan plannen. Opgave en informatie 

via de mail  jaqueline@woudruiters.nl  

 

Er zijn verschillende manieren om het Ruiterbewijs te halen. Afhankelijk van je ervaring kun 

je direct examen doen of eerst een leuke en leerzame opleiding volgen die jou op het 

examen voorbereid. De opleiding volg je bij een KNHS-vereniging of FNRS 

Ruitersportcentrum bij jou in de buurt.  

Tijdens deze opleiding leer je heel veel leuke dingen over paarden, zoals over gezondheid, 

verzorging (hoefverzorging, verzorging voor en na het rijden), gedrag (hoe communiceert 

een paard) en de omgang met je paard (horsemanship). Maar natuurlijk leer je ook hoe je 

veilig en plezierig op de openbare weg en in het bos kunt buitenrijden. Daarom ga je 

springen, doe je obstakeltraining en leer je meer over de verkeersregels voor ruiters. 

Agenda t/m maart 2018 

 

      Namens het bestuur wensen 

wij u alvast hele fijne 

feestdagen en een gelukkig, 

gezond liefdevol 2018 toe! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hippisch Centrum De Wolverlei 
Barlagerachterweg 7 
9541 XT Vlagtwedde  
0599-312428 
 

 
 
 Deze nieuwsbrief is gemaakt door: 
 Mandy Kruize 
 vrijwilligers@woudruiters.nl  

21-01-‘18 Menwedstrijd pony’s en 

paarden A t/m ZZ 

11-02-‘18 KNHS springwedstrijd 

paarden en pony’s 

25-02-’18  Menwedstrijd pony’s en 

paarden A t/m ZZ 

31-03-‘18 SUPTOB wedstrijd dressuur 


